Cena 180 netto / os.
Welcome drink
Kieliszek wina musującego Prosecco
Przystawki
Mięsa MOMU
Mięsa wędzone: zadymiona pierś z kaczki podana z kawiorem jagodowym, szarpane żebro w
MO’BBQ, pastrami wołowe podane z sosem rosyjskim i piklami

Konfitowany burak
z serem pleśniowym, figą, orzechami włoskimi, dressingiem rukolowy
Łosoś i cytryny
Roladka szpinakowa z musem chrzanowym, łososiem wędzonym, podany z sosem
cytrynowym
Polskie Bursztyny
Polskie sery dojrzewające podane z owocami, coulis jagodowym i grissini
Pasztet z jelenia z trawą żubrową i jałowcem
Domowy pasztet z jelenia podany z marynowanymi grzybami na liściach rukoli
Sałaty
Prosto z lasu
Sałata dębowa, jarmuż, topinambur, pomidory, ogórek, kasztany jadalne, orzechy
laskowe, grzyby smażone, dressing z pędów sosny
Pieczone korzenie
Pieczona marchew i pietruszka, topinambur, ogórek, pomidor, żółty burak, por, dressing
rukolowy
Przystawki ciepłe
Czarne ravioloni z krewetkami
w sosie szafranowym z groszkiem cukrowym
Ravioloni z borowikami
podane z sosem z kasztanów jadalnych i dyni piżmowej

Zupy (jedna do wyboru)
Mo Ramen
Bulion mięsny z makaronem, pastrami wołowym, grzybami i warzywami
lub
Krem z wędzonej dyni z oliwą szczypiorkową i kasztanem jadalnym
Dania Główne
serwowane na gorących paterach
Pieczone, dymione
Zestaw mięs: połowka kurczaka Marbella, szaszłyki z baraniny na ostro, wędzone żebro w
Mo’BBQ, pieczony w dymie polik wołowy z trawą żubrową, grillowany ser halloumi
Wędzona polędwica z dorsza na musie marchewkowym z gremolatą
Dodatki:
Ziemniaczano – dyniowe gnocchi, grillowane francuskie ziemniaki, warzywa korzeniowe, pikle
Sosy : Mo’BBQ i podwędzany holenderski

Desery
Ciasta mieszane podane na paterach z owocami
Napoje
Kawa, herbata do wyboru Gości
Napoje typu soft 0,5 l/ os
Woda gazowana / niegazowana bez ograniczeń

Alkohol
Kieliszek wina domowego (białe lub czerwone) 120 ml lub 0,3 l piwo Lech Premium
lub 40 ml wódki Pan Tadeusz / os.

Do rachunku zostanie doliczony 8 % podatek Vat oraz 10 % serwis firmowy.
Wszelkie dodatkowe (poza menu) zamówienia zostaną doliczone do rachunku.

